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Convocada a les 20.30 h a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 
 
 

Assistents: 

Coordinador:  Col. 4374 Carlos Tremps 

Cocoordinador:  Col. 6308 José Chaparro 

Membres:  Col. 2797 Toni Maya  Col.2918 Eva San Jose 

  Col. 3510 Rosa Muixí  Col. 3715 Eva Hernando 

  Col. 5549 Jordi Jovè 

 
La reunió s'inicia a les 20:45 amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
1. Reunió trimestral de Barcelona. 
2. Jornades del CFC al Baix Camp. 
3. Nou local de la Secció i problemàtica amb l’actual. 
4. Facebook. 
5. I Jornades de Fisioteràpia de Tarragona. 
6. Jornades d’Infermeria. 
7. Curs de Neurodinàmica. 
8. Precs i preguntes. 
9. Propera reunió. 

 
1. Reunió trimestral de Barcelona 

Repassem tots els temes de la reunió trimestral. 
 

2.  Jornades del CFC al Baix Camp 
El Jordi Jové i el Carlos Tremps aniran a la Jornada que realitza el CFC al Baix Camp.  

1. Presentació de la Secció a l’Ajuntament de Reus. 
2. Jornades d’aproximació del CFC amb els fisioterapeutes de la comarca, que es 

realitzarà a la URV a les 20.00 h. 

 
3. Nou local de la Secció i problemàtica amb l’actual 

En el moment que s’aprovin els pressupostos del 2011 es pot començar a buscar un 
local.  
Per motius d’horari de l’Hotel d'Entitats, a les 22.00 h ens conviden a marxar atès que 
es tanquen les instal·lacions i no podem acabar la reunió, decidim concretar els últims 
detalls via correu electrònic. Per aquest motiu, per a la propera reunió es plantejarà un 
altre lloc de trobada.  
Volem que consti en acta els problemes que tenim la Secció Territorial de Tarragona 
per poder acabar les reunions a l’Hotel d’Entitats i la necessitat urgent d’aconseguir un 
nou local on puguem reunir-nos i realitzar les diferents activitats sense dependre de 
ningú. Seguim amb paciència l’aprovació dels pressupostos per al 2011.  
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4. Facebook 
Pendents del Departament de Comunicació perquè surti la notícia. 

 
5. I Jornades de Fisioteràpia de Tarragona 

La intenció d’organitzar aquestes jornades són les ganes i la necessitat que tenim des 
de la Secció de què els fisioterapeutes de la comarca tinguin una plataforma on poder 
exposar i presentar els seus treballs en un ambient local. Ens posarem en contacte amb 
el CFC per iniciar els tràmits necessaris i poder veure aquestes primeres jornades el 
2011.  

 
6. Jornades d’Infermeria 

El Jordi Jové va assistir com a convidat a les Jornades. A les Jornades d’Infermeria, la 
primera cosa que van fer va ser fer la ruta modernista de Reus, durant la qual es van 
visitar tots el monuments modernistes de la ciutat. Tot seguit es va fer un dinar a les 
Termes de Montbrió, al qual hi van assistir, al marge de les infermeres, el Col·legi de 
Veterinària i el CFC.  En aquest dinar es van entregar premis a la recerca i la innovació 
en infermeria. A part d’aquests premis es va reconèixer amb una distinció als jubilats 
d’infermeria d’aquest any, entre ells el nostre company Manuel Ortega, i es va crear un 
grup de col·legiats de més de 65 anys perquè segueixin vinculats als Col·legi 
d’Infermeria i puguin aportar la seva experiència. Finalment es va fer col·legiada 
d’honor a la diputada del Congrés, la Sra. Maria Concepció Tarruella Tomás. La 
presidenta del Col·legi d’Infermeria, Sra. Anna Pedraza, va agrair l’assistència del CFC.  

 
7. Curs de Neurodinàmica 

Hi assistirà el Carlos Tremps com a representant de la Secció. 
 
VP Coordinador/a     VP Cocoordinador/a 
 


